Omroep Zeeland is sinds 1990 dé omroep van Zeeland en brengt nieuws, evenementen
en programma's over Zeeland. De omroep behoort al jaren tot de best bekeken,
beluisterde en bezochte regionale omroepen van Nederland en bereikt ruim 85% van alle
Zeeuwen via televisie, radio en online kanalen als de (mobiele) website, apps, Facebook,
Twitter en WhatsApp. Met circa 100 professionele collega's maken we dagelijks
aansprekende verhalen, gemaakt van dichtbij, met betrokkenheid en kennis van de
regio. Daarmee informeren we de Zeeuwen, versterken we de Zeeuwse samenleving en
vergroten we de onderlinge verbondenheid.
Wij zijn op zoek naar een veelzijdige en gedreven collega voor de functie van

Redacteur/Verslaggever
(36 uur per week)
Wat ga je doen als Redacteur/Verslaggever?
Omroep Zeeland werkt met een redactie voor het nieuws van de dag en met vijf
kernteams (economie, lifestyle, veiligheid, sport en politiek) die zelfstandig met een
eigen planning hun eigen werkveld bestrijken.
Jij bent multi-inzetbaar en kunt dus zowel op de dagredactie als in een team werken. Je
doet verslaggeving voor radio, tv en online en je hebt er geen moeite mee om 'live te
gaan' en camjo te draaien. Daarnaast draai je je hand niet om voor een bureaudienst
waardoor je al gauw een 'spin in het web' bent.
Als je proactief bent, collegiaal en niet te 'zuunig' als het op ambitie aankomt, dan heten
we je graag welkom.
Wie zoeken we?
• Je hebt een afgeronde journalistieke HBO opleiding met ruime werkervaring als
multimediaal Redacteur/Verslaggever;
• Je bent inzetbaar voor meerdere rollen, zoals radio en tv verslaggeving (ook live),
bureauredactie en onlineredactie;
• Nieuws is voor jou een way of life;
• Je bent een professional die op een creatieve manier journalistiek bedrijft en de
verhalen aansprekend vertelt;
• Je bent proactief en je hebt het vermogen eigen nieuws (onderwerpen) te genereren;
• Je bent niet alleen een teamplayer, je beheert ook je eigen journalistieke agenda en je
bent in staat in korte tijd een eigen netwerk op te bouwen;
• Onregelmatig werken, ook in de weekenden en op feestdagen, is voor jou geen
probleem;
• Je kunt zelfstandig monteren (bij voorkeur met Avid en Dalet) en werken als ‘Camjo’;
• Je bent woonachtig in Zeeland of bereid om hier (op korte termijn) te komen wonen.
Wat biedt Omroep Zeeland jou?
• Een contract voor een jaar met perspectief op een vaste aanstelling.
• De functie is ingedeeld in salarisklasse G van de CAO voor het Omroeppersoneel en
bedraagt, afhankelijk van leeftijd en werkervaring, minimaal € 2.525,- en maximaal
€ 3.852,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek met mogelijkheid tot uitloop.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het
omroeppersoneel, waaronder 8% vakantietoeslag en 6% decemberuitkering.

• Alle ruimte om je talenten te ontplooien. Onze eigen Omroep Zeeland Academy biedt
trainingen die jou beter maken in jouw vak en je verder op weg brengen in jouw
carrière.
• Prachtige zeezichten en recreatiemeren, 180 kilometer strand, aantrekkelijke Zeeuwse
stadjes, volop recreatie en vele zomerhappenings, Antwerpen en Gent om de hoek en
rijden zonder files.
Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen Koen Mijnheer (Senior
Eindredacteur), te bereiken tijdens kantooruren via het telefoonnummer: 0118-499900.
Solliciteren op de functie van Redacteur/Verslaggever
Voldoe je aan bovengenoemde criteria? Stuur dan een motivatiebrief met CV vóór 4
december 2017 aan personeelszaken@omroepzeeland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

